Jeep® e-volution i Genève
• I Genéve premiärvisas plug-in versioner av Jeep® Renegade och Jeep® Compass
• Nya Plug-in hybrid tekniken genererar ett högt vridmoment redan från startögonblicket, vilket förstärker Jeep®
modellernas redan legendariska offroad-kapacitet.
• Den kombinerade effekten av den nya tekniken resulterar i upp till 240 hk
• Jeep® -modellerna laddas både via förbränningsmotorn och med laddkabel
• Jeep® -varumärket i Europa utvecklas ständigt, samtidigt som Jeep® är noga med att hålla fast vid sina trygga och
traditionella kärnvärden - frihet, äkthet, äventyr och passion

Efter att Jeep® avslutat 2018 med ett globalt försäljningsrekord välkomnas 2019 som ett år med utveckling men där fortsatt fokus
finns på de kärnvärden som har legat närmast i hjärtat i nästan åttio år.
Varumärket har genom åren gjort sig känd som en pionjär inom nya segment och ny teknik. Historien började 1941 med WillysOverland- som var det första fyrhjulsdrivna fordonet och följdes därefter av Willys Wagon 1946- första fordonet som
fick namnet Sport Utility Vehicle. Jeep® har genom åren gjort sig känd för sin oslagbara off-road kapacitet, men med tiden har fler
och fler upptäckt att Jeep® levererar utmärkta köregenskaper och komfort på vanliga vägar- därtill också ny modern teknik och
uppkoppling.
Genom att idag presentera nya plug-in hybrider tar Jeep® ett stort miljömässigt steg framåt mot en hållbar utveckling, och minskar
samtidigt den totala ägandekostnaden
Den nya hybridtekniken integreras med de tekniska plattformar som gör varje Jeep® unik. På så sätt kommer både Renegade och
Compass att behålla sin ”frihet” och karaktär samtidigt som de nu tar sin kapacitet till nästa nivå genom avancerade miljömedvetna
tekniker.

Nya Renegade och Compass plug-in hybrid: effekt och räckvidd
De nya plug-in hybriderna är utrustade med batterier som laddas från ett externt uttag, och som på grund av det kan lagra mer
elektrisk energi. Denna lösning möjliggör användningen av kraftfullare elmotorer som levererar en räckvidd på cirka på cirka 50
kilometer och en toppfart på ca 130 km/h för både Renegade och Compass.
För att optimera effektiviteten och kraften arbetar elmotorerna tillsammans med den nyutvecklade 1,3-liters turbomotorn.
För Renegade ligger effekten på mellan 190 och 240 hk, vilket garanterar en fantastisk körupplevelse, 0-100 km/h uppnås på cirka
sju sekunder.
Jeep förväntar sig samma siffror för Compass, men väntar fortfarande på homologering. Plug-in tekniken tillsammans med
förbränningsmotorn i Compass gör att versionen får 240 hk.
En snabbare respons från motorn och ökad acceleration gör modellerna ännu roligare att köra. En annan fördel är deras tysta gång
och låga koldioxidutsläpp, på mindre än 50 g/km.
Elektrifieringen är inte bara bättre för miljön, utan förstärker ytterligare Jeep-modellernas redan legendariska off-road-egenskaper.
Elmotorn ger fördelaktig extra kraft vid start och vid körning i den mest utmanande terrängen, där ett mycket lågt
överföringsförhållande behövs.
Med implementeringen av nya elektriska fyrhjulsdriftstekniken (eAWD), säkerställs inte drivningen bak ifrån kardanaxeln utan
genom en dedikerad elmotor. Detta gör det möjligt att separera de två axlarna och därmed kontrollera vridmomentet separat – mer
effektivt än ett mekaniskt system.
Plug-in versionerna till Renegade och Compass har ett speciellt infotainmentsystem för att förse kunden med önskad information
gällande hybridsystemet.
Jeep® är mån om sina traditionella kärnvärden - frihet, äkthet, äventyr och passion, men tar nu genom introduktionen av plug-in
tekniken steget och utmanar. Nu är det möjligt att tackla den mest extrema terrängen på ett säkert sätt samtidigt med en begränsad
påverkan på naturen.

